
 

 

 

DYNABOOK BREIDT AANBOD DEVICES UIT MET 

PRESTATIEGEDREVEN 15” SATELLITE PRO L50-G 

  

 Combinatie van de nieuwste prestatieverhogende technologie in een 

kosteneffectief en lichtgewicht device  

 10e generatie Intel® Core™ Processors, Wi-Fi 6, SSD/HDD dual storage en een 

batterijduur van bijna 10 uur  

 

26 november 2019, Neuss, Duitsland – Dynabook Europe GmbH kondigt vandaag de 

Satellite Pro L50-G aan - een perfecte combinatie van kosteneffectiviteit en geavanceerde 

technologie in een lichtgewicht zakelijke laptop. Het nieuwe device biedt bedrijven - met 

name in het MKB - de prestaties, betrouwbaarheid, flexibiliteit en connectiviteit die nodig 

zijn om productief te zijn op kantoor en onderweg. 

 

Uitmuntende prestaties, nieuwste technologie 

De Satellite Pro L50-G is ontworpen om betere prestaties te kunnen leveren. Zo voldoet 

het device dankzij de 10e generatie Intel® Core™ Processors aan de wensen en eisen van 

de moderne werknemer wat betreft snelheid en multitasking. De nieuwste Wifi 6-

connectiviteit zorgt voor hogere snelheden, meer capaciteit en een lagere latency. Door 

dual storage-ondersteuning dankzij SSD- en HDD-drives, biedt het device flexibiliteit als 

het gaat om de prestatie- en opslagcapaciteit.  

 

Optimale mobiliteit, perfecte productiviteit 

Het nieuwe device voldoet aan de Microsoft Modern Device standaard en overtreft deze 

zelfs.* De L50-G bevat diverse gebruiksvriendelijke toepassingen die werknemers 

productief en verbonden houdt, ongeacht waar ze werken. Het device is ontworpen om 

maximale productiviteit te kunnen bieden in een kantooromgeving, maar is daarnaast 

eenvoudig mee te nemen. Het beschikt over een 15” FHD mat beeldscherm, een dikte 

van slechts 19,9 millimeter en een lichtgewicht chassis van 1,7 kilo*. De snel op te laden 

batterij van de Satellite Pro L50-G biedt tot 10 uur gebruiksduur*, waardoor zakelijke 

gebruikers de hele werkdag productief kunnen zijn - ongeacht hun locatie. 

 

Eersteklas connectiviteit, vooruitstrevende security 



 

 

 

De Satellite Pro L50-G biedt een uitgebreid scala aan de nieuwste connectiviteits-

toepassingen, waaronder poorten voor USB Type-C en USB Type-A - zodat aan alle 

vereisten op het gebied van opladen, het overzetten van data en externe connecties 

wordt voldaan. Naast Wifi 6, biedt de Gigabit LAN-poort de mogelijkheid om snel en 

eenvoudig online verbinding te maken. Voor soepele videoconference calls, het afspelen 

van media en het tonen van visuals, bevat het device een HD webcam en Intel Integrated 

graphics. Voor een betere beveiliging kan de Satellite Pro L50-G worden uitgerust met 

wachtwoordvrij inloggen via een vingerafdrukscanner (SecurePad) en Face 

Authentication. Een webcam cover voor meer privacy is eveneens beschikbaar.* 

 

“De Satellite Pro L50-G laat zien dat dynabook kosteneffectieve devices kan ontwikkelen 

zonder in te leveren op performance, technologie of draagbaarheid,” zegt Damian Jaume, 

President bij Dynabook Europe GmbH. “Al onze devices zijn ontworpen om werknemers 

te ondersteunen in hun veranderende manier van werken. De Satellite Pro L50-G bevat 

alle toepassingen die de moderne werknemer nodig heeft om het maximale uit zijn 

werkdag te halen.” 

 

De Satellite Pro L50-G is beschikbaar vanaf medio december 2019. Klanten in Nederland 

en België kunnen kiezen voor een standaard garantie tot 5 jaar.* Hiermee toont 

dynabook haar focus op duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ga voor meer informatie 

over de producten van dynabook naar be.dynabook.com/nl. 

 

* Afhankelijk van configuratie. 

 

-EINDE- 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen: 

Dynabook Europe Netherlands Branch  

Simon Bontje 

Tel. +31 (0)76 - 5438712  

simon.bontje@dynabook.com  

Wisse Kommunikatie 

Sebastiaan Scheepers 

Tel. +31 26 443 1523 

dynabook@wisse-worldcom.nl   

 

Connect Online 

Bezoek onze website voor de nieuwste productdetails en -specificaties en ga naar 

onze blog voor aanvullende informatie. Volg ons daarnaast op LinkedIn en Twitter. 

 

Over Dynabook Inc. 
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mailto:dynabook@wisse-worldcom.nl
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https://twitter.com/dynabookBenelux


 

 

 

Al meer dan dertig jaar zetten Toshiba laptops en technologie de standaard als het gaat 

om innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met een meerderheidsbelang van Sharp 

Corporation zet Dynabook Inc. die traditie voort door waardevolle diensten te leveren 

die onze partners en klanten ondersteunen in het bereiken van hun doelen. 

Bezoek voor meer informatie: http://be.dynabook.com/nl 
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